
المرحلة الرابعةالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولىالمرحلة الرابعةالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى

ي 1متوسطة 1محاسبة 1/9/2022الخميس    1محاسبة إدارية باالنكليزي1محاسبة كلفة 1محاسبة حكومية 1محاسبة مالية 1محاسبة إدارية 1نظام محاسب 

2محاسبة إدارية باالنكليزي2محاسبة كلفة 2محاسبة حكومية 2محاسبة ماليةمحفظة استثمارية1محاسبة تكاليف 1إدارة مالية 1احصاء 4/9/2022االحد 

ي 2متوسطة 2محاسبة 5/9/2022االثنين   محاسبة كلفة متقدمة باالنكليزيمحاسبة مالية متقدمة1مجاسبة متوسطة 1رياضيات عامة 2محاسبة إدارية 2نظام محاسب 

2محاسبة تكاليف 2إدارة مالية 2احصاء 6/9/2022الثالثاء 
دراسة وتقييم 

المشاريع
كات2محاسبة متوسطة مبادئ اقتصاد 2محاسبة كلفة متقدمة باالنكليزي محاسبة شر

اقتصاد قياسيرياضيات ماليةحقوق انسان7/9/2022األربعاء  
نظم معلومات 

محاسبية
ي موحد بحوث عمليات محاسبيةمبادئ إحصاء نظم معلومات محاسبية1نظام محاسب 

كاتنقود ومصارف1االدارة 8/9/2022الخميس   ي موحد 2رياضيات عامة ـتدقيق ورقابة1تمويل شر نظم محاسبية متخصصة2نظام محاسب 

أساليب كمية قانون تجارياللغة العربية10/9/2022السبت 
معايير مصرفية 

دولية

عمليات مرصفية 1مالية عامة 1اقتصاد 11/9/2022االحد 
أساليب بحث 

1علمي 
قراءات ومراسالت

محاسبة وحدات غير 

ربحية
المعاييرالمحاسبية لالبالغ الماليتدقيق ورقابة 

1محاسبة مرصفية 1قواعد بيانات E1قراءات 12/9/2022االثنين  
مصارف إسالمية 

1
نظرية محاسبيةمحاسبة منشاءات مالية 2لغة إنكليزية 2حاسوب نظري 

1لغة إنكليزية 2تدقيق ورقابةأسواق مالية 2مالية عامة 2اقتصاد 13/9/2022الثالثاء 
تطبيقات محاسبية 

بالحاسوب نظري
مناهج البحث العلميمحاسبة مصادر طبيعية

يبيةمالية عامةمبادئ إدارة االعمالموسسات مالية14/9/2022األربعاء معايير التدقيق الدوليمحاسبة ضر

1حاسوب نظري 15/9/2022الخميس 
تسويق وتجارة 

الكترونية
محاسبة دوليةتحليل قوائم مالية 

كاتتسويق مصرفي19/9/2022االثنين   ية قانون االعماللغة عربية2تمويل شر ر 3لغة إنكلي 

مصارف إسالميةإدارة مخاطر مالية تجارة الكترونيةE2قراءات 20/9/2022الثالثاء 
حقوق انسان 

وديمقراطية
ية 2محاسبة إنكليزي  ر 2لغة إنكليزية 2لغة إنكلي 

4لغة إنكليزية 1محاسبة إنكليزي تموبل دوليتقييم قرارات 2قواعد بيانات 2إدارة 21/9/2022األربعاء  

2محاسبة مرصفيةسياسات ىنقديةحاسوب22/9/2022الخميس 

اليوجد امتحان

  2022 ـ2021الدور الثاني   للعام الدراسي / جدول االمتحانات  االلكترونية  والحضورية لكلية االدارة واالقتصاد  الكورس األول و الكورس الثاني 

التاريخاليوم

قسم المحاسبةقسم العلوم المالية والمصرفية

اليــــــــــــــــــوجد



محمد حسين كاظم الجبوري. د.                        أد اسعد محمد علي وهاب.م.أ
عالء فرحان طالب. د.                    أ

                          العـــــــــــــــميد معاون العميد للشؤون العلمية والدراسات العليارئيس قسم المحاسبة           
المواد باللون  األحمر تدل على ان مادة االمتحان حضورية            مالحظة 

ظهرا12ً صباحاً لغاية الساعة 9يبدأ االمتحان االساعة 

د كمال كاظم جواد.أ

رئيس قسم العلوم المالية والمصرفية 


